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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
 سم.

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  والصالة والسالم على نبينا ،الحمد هلل رب العالمين
 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء.

 :-تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 
 ما جاء في التعجيل بالظهر :باب

رضي هللا - عائشة عن األسود عن إبراهيم عن جبير بن حكيم عن سفيان عن وكيع حدثناقال:  هناد حدثنا
 بكر أبي من وال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول من للظهر تعجيال   أشد كان أحدا   رأيت ما: "قالت -اعنه
 ".عمر من وال

رضي - سمرة بن وجابر وأنس ثابت بن وزيد مسعود وابن برزة وأبي وخباب هللا عبد بن جابر عن الباب وفي
 .-مهللا عنه
 ومن -ليه وسلمصلى هللا ع- النبي أصحاب من العلم أهل اختاره الذي وهو ،حسن حديث عائشة حديث
 .بعدهم
 مسعود ابن عن روى  الذي حديثه أجل من جبير بن حكيم في شعبة تكلم وقد :سعيد بن يحيى قال :علي قال
 ولم وزائدة سفيان له وروى  :يحيى قال «يغنيه ما وله الناس سأل من» :-صلى هللا عليه وسلم- النبي عن
 .بأسا   بحديثه يحيى ير
صلى - النبي عن -ارضي هللا عنه- عائشة عن جبير بن سعيد عن جبير نب حكيم عن روي  وقد :محمد قال

 .الظهر تعجيل في -هللا عليه وسلم
 الزهري  عن معمر أخبرناقال:  الرزاق عبد أخبرناقال:  الحلواني علي بن الحسن حدثنا :-تعالى رحمه هللا-قال 
 زالت حين الظهر صلى -عليه وسلم صلى هللا- هللا رسول أن -رضي هللا عنه- مالك بن أنس أخبرني: قال

 .الشمس
 .-مارضي هللا عنه- جابر عن الباب وفي ،الباب هذا في حديث أحسن وهو صحيح حديث هذا

 آله وصحبه أجمعين،  نبينا محمد وعلى ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد:

انتهى الكالم على المواقيت " ما جاء في التعجيل بالظهر :باب": -لىتعا رحمه هللا-فيقول اإلمام الترمذي 
وبدأ الكالم على المواقيت بشيء من التفصيل، فيترجم لكل صالة بترجمة مستقلة فبدأ بالظهر؛ ألنها هي  ،إجمالا 

 ،واقيتسأله عن الم -عليه الصالة والسالم-األولى، في الحديث الذي باألمس في الرجل الذي طلب من النبي 
بدأ  -عليه الصالة والسالم-فصلى به يومين، بدأ بصالة الصبح، النبي  «أقم معنا»أو  «أقم عندنا»وقال له: 

 الصبح، وجبريل بدأ بصالة الظهر. بصالة



فأمر باللا  «أقم معنا إن شاء هللا»فقال:  ن مواقيت الصالةرجل فسأله ع -صلى هللا عليه وسلم-أتى النبي 
بصالة الظهر، ولذلك يسمونها الصالة  -عليه الصالة والسالم-النبي  الفجر، وجبريل بدأ حين أم  فأقام حين طلع 

 ر وجعل آخر األبواب لصالة الصبح.األولى، وبدأ بها المؤلف في التفصيل، بدأ بالظه
لرجل حديث ا الة الفجر على ضوء الحديث الثانينعم، المؤلف بدأ بص في الفجر، و..... التغليس بدأ أيضاا 

، ما بدأ بالصالة األولى كبداية جبريل، هل نقول في هذا اضطراب؟ أو -عليه الصالة والسالم-الذي سأل النبي 
ليوم ثم الظهر ثم بالنسبة ل واته من الصبح، فالصبح هي األولىنقول: األصل أن الصالة أو اليوم تبدأ صل

طى هي العصر من غير إشكال، لماذا لم يبدأ ثم صلوات العشي المغرب والعشاء، وعلى هذا تكون الوس العصر
والمؤلف بدأ بصالة الفجر وجبريل  حينما علم الرجل بدأ بصالة الصبح -عليه الصالة والسالم-المؤلف والنبي 

ل لبدأ بها  ؟بدأ بصالة الظهر هل يمكن أن يقال: إنه لم توجد فرصة للبداءة بصالة الصبح ليلة اإلسراء وا 
نزل من السماء ليلة اإلسراء وباإلمكان أن ينزل جبريل في هذه الليلة في  -الصالة والسالمعليه -جبريل؟ النبي 

والحكم ل يلزم إل بعد  آخرها فيؤمه في صالة الصبح، لكن من أين لهم أن يجتمعوا والنزول في آخر الليل
ثم الفجر، استقر األمر  عشاءان بدءاا من صالة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم الحصل البي البيان، وأما بعد أن

ول  ا بالنسبة لتعليم جبريل هي الظهرعلى أن الصالة األولى بالنسبة لحقيقة األمر والحال هي صالة الفجر، وأم
 .اختالف حينئذ  

وقص عليهم  ،نه ل يمكن أن يجتمع الناس صبيحة ليلة اإلسراء لصالة الفجر، نعم اجتمعوا الضحىنقول: إ
الخبر، وأنها فرضت عليه الصالة، لكن من أين لهم أن يعلموا أن الصالة فرضت  -ة والسالمعليه الصال-النبي 
وبدءاا من صالة ويعلمه األوقات  -عليه الصالة والسالم-ولو نزل جبريل يؤم النبي  م في وقت الفجر؟عليه

ل ما هو بظاهر؟  الصبح لفات هذا التعليم أكثر الصحابة، ظاهر وا 
بصالة الصبح، لماذا لم  ون ؤ يبدلما علم الرجل بدأ بصالة الصبح والمؤلفون كلهم  -والسالم عليه الصالة-النبي 

واستمر  يلبصالة الظهر؟ ألن األصل أن األولى هي صالة الصبح، وكونها صارت أولى في إمامة جبر  واؤ يبد
وصف؛ ألن التعليم هي األولى في العرف الشرعي، استمر لها هذا ال ، استمر هذا الوصف لهاهذا الوصف لها

 .وقتئذ   ن الصحابة لم يبلغهم فرض الصالةفي صالة الصبح غير ممكن؛ أل
  "ما جاء في التعجيل بالظهر :باب": -تعالى رحمه هللا-قال 

 عن" يعني ابن الجراح الرؤاسي إمام "وكيع حدثناقال: " ، تقدم ذكره مراراا ابن السري، ثقة حافظ "هناد حدثنا"
 عن"النخعي  "إبراهيم عن" ف عند أهل العلموهو مضع   "جبير بن حكيم عن" ي وهو إمام كذلكوهو الثور  "سفيان
 وال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول من للظهر تعجيال   أشد كان أحدا   رأيت ما: "قالت عائشة عن األسود

 ".عمر من وال بكر أبي من
يقام للصالة، نسبي، ل يعني أنها تزول الشمس ثم فهذا يدل على أن التعجيل بالظهر هو السنة، لكنه تعجيل 

بحيث ل يترك فرصة للوضوء، ول لصالة أربع ركعات الراتبة، ل، هذا تعجيل نسبي، بحيث إذا  يؤذن لها ثم يقام
 يقام للصالة. ت راتبة الظهر القبليةتمكن الناس من الوضوء وصالة أربع ركعا



في خالفاا ل نعلم " ،استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خالفاا" يقول ابن قدامة في المغني: "ل نعلم في
 حتى يتأكد من زوال الشمس. "والغيم -على ما سيأتي-استحباب تعجيل الظهر في غير حالتي الحر 

ابن  "وخباب" وهو في البخاري ومسلم "هللا عبد بن جابر عن الباب وفي": -تعالى رحمه هللا-قال الترمذي 
يقول  "ثابت بن وزيد" عند ابن ماجه "مسعود وابن" األسلمي في الصحيحين "برزة وأبي" عند مسلماألرت 
 .عند مسلم "سمرة بن وجابر" في الصحيحين "وأنس" ينظر من أخرجه، يعني لم يقف عليهالشارح: 

اء من ظهر له بالستقر وذكرنا مراراا أن بعض طالب الحديث  "حسن حديث عائشة حديثقال أبو عيسى: "
واقتصر على الحسن فإن الخبر يكون ضعيفاا، مع أن هذا الستقراء  اإلمام الترمذي أنه إذا قال: حسنصنيع 

 غير مسلم، نعم هو أغلبي، لكنه ليس بكلي.
ضعيف، يحكم على  الترمذي حسن الحديث لحال حكيم بن جبير، يحكم على الحديث بأنه حسن، وفيه راو  

من النقطاع، مما جعل أهل العلم يرمونه بالتساهل، ونص على ذلك الذهبي الحديث بأنه حسن وفيه شيء 
وغيره، قالوا: إن الترمذي متساهل في أحكامه سواءا كان ذلك بالحسن أو بالصحة، والشيخ أحمد شاكر في تعليقه 

ويذهب  ،رهوفي مقدمته للكتاب يرى أن اإلمام الترمذي غير متساهل، وأن تصحيحه وأحكامه معتب ،على الترمذي
إلى أبعد من ذلك، فيرى أن تصحيح الترمذي توثيق لرجال الخبر، يعني إذا قال: هذا الحديث حسن صحيح 
فالرواة كلهم ثقات عنده، لكن الواقع يشهد لهذا الكالم أو يرده؟ الواقع يرد هذا الكالم، فقد قال عن بعض 

 أحكام الترمذي مبنية على المجموعوبالجملة ،  ضعيف، وقد يكون فيه انقطاعاألحاديث: حسن صحيح، وفيه راو  
 وفالن، وحينئذ   : وفي الباب عن فالن وفالن وفالنولذلك يقول ولذلكم الترمذي يعتني بالشواهد، ل على األفراد،

 ل بالنظر لمفرداتها. حاديث المروية عن هؤلء الصحابةيكون الخبر صحيحاا بالنظر إلى مجموع هذه األ
 ."بعدهم ومن -صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من العلم أهل اختاره الذي وهو"قال: 

تعجيل الظهر اختاروا تعجيل الظهر يعني بعد التأكد من زوال الشمس وبعد التمكن من فعل ما تطلبه اختاروا ال
ثالث  وأداء أربع ركعات، ولو زيد على ذلك قليالا لما عد تأخيراا؛ ألن الوقت يزيد على ،الصالة من شروط

تعجيالا، لكن لو أخر  ساعات، فما دام في النصف الساعة األولى السدس ليس بكثير، يعني قليل، فيعد حينئذ  
 ساعتين مثالا وبقيت ساعة، قلنا: أخر الظهر، وهذا وقت مفضول عند جمهور أهل العلم.

 ."دهمبع ومن -صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من العلم أهل اختاره الذي وهو"قال: 
وبعض الناس قد ينام في وقت القيلولة ثم إذا انتبه فإذا بالناس قد صلوا، ويقول: ما دام الناس صلوا أنا بصلي 

وأكسب شيئاا من الراحة زيادة على ما  انيةمنفرد في بيتي فال فرق بين أن أصليها في الساعة الواحدة أو الث
الجماعة،  لك فوت أجر التعجيل، ول يأثم إل إذا فرط بتركول يأثم بهذا، لكنه مع ذ ،مضى، الوقت باقي ل شك

 للوقت بأن أخرج الصالة عن وقتها فإثمه أعظم حتى قال بعضهم: إنه إذا كان متعمداا  ثم إذا تال ذلك التفريط
وأنها  ،فإنه ل يصليها، فصالتها بعد خروج وقتها كصالتها قبل دخول وقتها، ونقل ابن حزم اإلجماع على ذلك

ن أثم  ل تقضى، لكن نقل غيره اإلجماع على أنها تقضى، وعلى كل حال جماهير أهل العلم على أنها تقضى، وا 
 بذلك إثماا عظيماا نسأل هللا السالمة والعافية.



 حديثه أجل من جبير بن حكيم في شعبة تكلم وقد" يعني القطان "سعيد بن يحيى قال :بن المديني علي قال"
 سأل من» ،"«يغنيه ما وله الناس سأل من» :-صلى هللا عليه وسلم- النبي عن دمسعو  ابن عن روى  الذي
نيه؟ يا رسول هللا وما يغ :قيل «جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو قدوح يغنيه ما وله الناس
يعني ربع  ،هذا الخبر من يملك خمسين درهماا يعني الغني على  «خمسون درهماا أو قيمتها من الذهب»قال: 

ذا قلنا ،النصاب ن النصاب ست وخمسين ريال سعودي فضة، ربع الستة والخمسين أربعة عشر ريال، هذا : إوا 
غني، الذي يملك أربعة عشر ريال غني، نعم قد يكون غنياا قبل خمسين سنة، قد يكون غنياا قبل خمسين سنة 

من يملك أربعة عشر ريالا يعني ن ماذا عة في ذلك الوقت غني، لكاللي يملك أربعة عشر ريال عربي فض
ل ليس بغني؟ ألن الخبر فيه حد للغنى من الفقر، وليس حداا  :تعادل اآلن قل لوقت ثالثمائة ريال، هذا غني وا 

من األوقات لو صح الخبر، فالذي عنده هذا المبلغ ل يجوز له أن يسأل، مع أن هذا المبلغ ل يعيشه يوم واحد، 
في باب من تحل له الزكاة،  -رحمه هللا-ألسر ل يكفيهم يوم واحد، هذا الحديث رواه الترمذي يعني في أوساط ا

 الوارد في حديث الباب. ه حديث ضعيف، وآفته حكيم بن جبيرلكن
 روى له يعني روى عنه سفيان وزائدة مما يخرجه عن دائرة مجهول العين "وزائدة سفيان له وروى  :يحيى قال"
 ."بأسا   يثهبحد يحيى ير ولم"

ن ارتفعت عنه جهالة العين قاد على تضعيفهلكن جماهير الن   فبقيت جهالة الحال، بل بقي التنصيص على  وا 
 تضعيفه.

 اسمه محمد بن عيسى، لكنه ل يقول:الترمذي  ،اسمه محمدقال محمد ويريد بذلك اإلمام البخاري،  "محمد قال"
نما يقول فيما جرت به عادته:قال محم ذا ذكر السم فيريد به ق د، وا  ال أبو عيسى، فهو مالزم لكنيته، وا 
 البخاري.

مرة بالكنية ومرة بالسم، لكن  ابن حزم في المحلى كثيراا ما يقول: قال أبو محمد، وكثيراا ما يقول: قال علي
ذا قال بالسم فمراده بذلك شيخه إمام أهل الصناعة اإلمام البخاري   .-ه هللارحم-الترمذي يلزم الكنية، وا 

 -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن عائشة عن جبير بن سعيد عن جبير بن حكيم عن روي  وقد :قال محمد"
 ."الظهر تعجيل في

 عن جبير بن حكيم عن روي  وقدالذي معنا عن حكيم بن جبير عن إبراهيم النخعي عن األسود عن عائشة، 
، فهذه متابعة من سعيد بن جبير الظهر تعجيل في -مصلى هللا عليه وسل- النبي عن عائشة عن جبير بن سعيد

ن كانت أعلى من رواية الباب؛ ألن رواية الباب الواسطة بين حكيم وعائشة واحد أو اثنين؟ اثنان،  إلبراهيم، وا 
 سعيد بن جبير. درها بصيغة التمريض الواسطة واحدوالرواية التي أشار إليها اإلمام البخاري وص

اإلمام الترمذي يعني أورد الرواية أو أورد حديث عائشة  "الحلواني علي بن الحسن دثناح" :-رحمه هللا-قال 
وفيه حكيم بن جبير وهو ضعيف، وأشار إلى أحاديث صحيحة ل إشكال فيها، بعضها في الصحيحين، وبعضها 

 ا ول مغمزحاديث الصحيحة التي ل مطعن فيهفي أحدهما، وبعضها خارج الصحيحين، فلماذا عدل عن هذه األ
 إلى هذا الحديث الذي فيه هذا الراوي وفيه ما سمعتم من الكالم؟

  ....طالب:...



 كيف؟
 ... ...طالب:

اآلن عندنا حديث عائشة الذي خرجه اإلمام في هذا الباب من طريق حكيم بن جبير وهو مضعف عند أهل 
ه الترمذي؟ ول يمكن ألحد أن يتكلم فيه العلم، وهناك أحاديث، جابر بن عبدهللا في الصحيحين، لماذا لم يخرج

ول في إسناده، حديث خباب في صحيح مسلم، حديث أبي برزة في الصحيحين، حديث أنس في الصحيحين، 
حديث جابر بن سمرة في مسلم، عدل عن هذه األحاديث الصحيحة الصريحة في المراد إلى حديث فيه كالم 

هو لم من أهل العلم الذين لم يشترطوا الصحة، هكذا وقع له الخبر، و  عند أهل العلم، نقول: هذا شأنه وشأن غيره
ل لو التزم ك يشترط الصحة لتفقوا على أحاديث  ل مؤلف في السنة أصح ما في البابفال يلزم برواية غيره، وا 

ل قد يقول قائل: ما الذي دعا الترمذي أن تتابعوا على تخري يخرج جها وأهملت وتركت األحاديث األخرى، وا 
لمحمد بن سعيد المصلوب المعروف بالوضع، ولم ينزه كتابه عن هذا؟ ما الذي دعا ابن ماجه أن يكثر من 

 التخريج للضعفاء؟ وما الذي دعا اإلمام أحمد لتخريج أحاديث تسعة أو أكثر قيل: إنها أحاديث موضوعة؟
لحرمنا من كثير من األحاديث، لو كان كل له منهجه، وبذلك تتكامل السنة، يعني لو كان شرط األئمة واحداا، 

رطهم التساهل كالترمذي وابن شرطهم كلهم التشديد في الصحيحين لضاع علينا أحاديث كثيرة جداا، ولو كان ش
وجد هذا التفاوت في ا في كثير من طبقات المتعلمين، فل سيم ماجه لما استطعنا تمييز الصحيح من الضعيف

تيسير الوحيين ) قتصار على الصحيحين، وُألف في هذابهذا يعلم خطأ من رأى الشروط األئمة لتتكامل السنة، و 
األحكام كلها معتمدة على ما في القرآن والصحيحين،  ،ألف فيه كتاب (بالقتصار على القرآن مع الصحيحين

أو  أو حسن يصلح لالحتجاج، من حديث رواه أبو داود وهو صحيح لكن كم يضيع على األمة من حكم مستنبط
من هذه الكتب صحيح كثير، فالقتصار على  ابن ماجه أو في مسند أحمد، يصفو عند الترمذي أو النسائي أو

فهذا ل شك أن فيه تضييع لقدر كبير من  -رحمة هللا عليه-الصحيحين كما فعل الشيخ عبد العزيز بن راشد 
القرآن والصحيحين يمكن ن ما يقرأ إل في مريحة، كون اإلنساالسنة، هذه الدعوة تروق لكثير من الناس، دعوى 

اإلحاطة بها، ويمكن التفقه بسهولة منها، لكن يبقى أن هناك أحكام كثيرة جداا ل توجد في القرآن ول في 
القتصار على القرآن مع الصحيحين، كل دعوة  :الصحيحين، وبهذا تضيع هذه األحكام، ويوجد جماعة اسمها

لماذا يخرج الترمذي هذا ألن عقول الناس تتفاوت، فال يقال: المعقول والمنقول تجد؛ تجد من يؤديها، ولو خالفت 
بأسانيد صحيحة، لكنه  ديث ما روي عن فالن وفالن وفالنالحديث ويشير إلى أحاديث أخرى عنده خبر أن الح

هو، لكن يعرف لم يستوعب جميع ما وقع له، وأمر ثاني قد ل يقع له حديث أبي برزة أو حديث أنس بإسناده 
 من هذه الطرق. -عليه الصالة والسالم-أنه جاء عن النبي 

قال: " م وأنه ثقة حافظ من الحادية عشرةمعروف، تقد "حدثنا الحسن بن علي الحلواني": -رحمه هللا-قال 
 بن أنس أخبرني: قال الزهري  عن معمر أخبرناقال: "وهو ابن همام الصنعاني إمام مصنف  "الرزاق عبد أخبرنا
 .الشمس زالت حين الظهر صلى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن مالك



 أحسن وهو"تقدمت اإلشارة إليه قال الترمذي:  وقد رواه البخاري، على ما "صحيح حديث هذاقال أبو عيسى:  
د ي زيادة كما قال الشيخ أحموه" جابر عن الباب وفي" حديث أنس؛ ألنه أصح إسناد "الباب هذا في حديث
 ل لزوم لها؛ ألن اإلشارة إلى حديث جابر تقدمت. شاكر

ن كان مراده جابر بن سمرة فقد تقدم أ عن جابر بن عبد هللاقال: وفي الباب  يضاا حيث ذكره الترمذي تقدم، وا 
 فيما سبق.

هو يقول ابن الهمام وغيره من فقهاء الحنفية: "هذا الحديث يدل على تعجيل الظهر، صلى حين زالت الشمس، 
إذا اشتد البحر »وسيأتي حديث:  في أيام الصيف فالمستحب اإلبراد"محمول عندنا على زمان الشتاء، أما 

 في الباب الذي يليه، ويأتي بيان ما يراد بالخبر. «فأبردوا
وفي اعتدال  في شدة البردهو محمول عندنا على زمان الشتاء" ل يلزم أن يكون في الشتاء في شدة البرد، و قال: "
محمول على زمان الشتاء" ليس د الحر فالسنة التأخير، فقوله: "وفي الحر المحتمل، بخالف ما إذا اشت الجو

نما هو محمول على زمان الشتاء والربيع وال إل إذا اشتد الحر  خريف وأوائل الصيف، وأواخر الصيفبدقيق، وا 
 فالسنة اإلبراد.

 سم.
 :عفا هللا عنك
 قال المؤلف:

 الحر شدة في الظهر تأخير في جاء ما :باب
رضي هللا - هريرة أبي عن سلمة وأبي المسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن الليث حدثناقال:  قتيبة حدثنا
 من الحر شدة فإن ،الصالة عن فأبردوا الحر اشتد إذا» :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال -عنه
 .«جهنم فيح
 عباس وابن موسى وأبي أبيه عن صفوان بن والقاسم والمغيرة عمر بنوا ذر وأبي سعيد أبي عن الباب وفي

 .-مرضي هللا عنه- وأنس
 .يصح وال هذا في -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن عمر عن وروي 
 وهو ،الحر شدة في الظهر صالة تأخير العلم أهل من قوم اختار وقد ،صحيح حسن حديث هريرة أبي حديث
 من أهله ينتاب مسجدا   كان إذا الظهر بصالة اإلبراد إنما :الشافعي قالو ، قاسحوا   وأحمد المبارك ابن قول
 .الحر شدة في الصالة يؤخر ال أن له أحب فالذي قومه مسجد في يصلي والذي ،وحده المصلي فأما ،البعد

 أن الشافعي إليه ذهب ما وأما ،باالتباع وأشبه أولى هو الحر شدة في الظهر تأخير إلى ذهب من ومعنى
 .الشافعي قال ما خالف على يدل ما ذر أبي حديث في فإن الناس على والمشقة البعد من ينتاب لمن الرخصة

صلى هللا - النبي فقال ،الظهر بصالة بالل فأذن سفر في -صلى هللا عليه وسلم- النبي مع كنا :ذر أبو قال
 الوقت ذلك في لإلبراد يكن لم الشافعي إليه ذهب ما على األمر كان فلو «أبرد ثم أبرد بالل يا» :-عليه وسلم

 .البعد من ينتابوا أن يحتاجون  ال وكانوا السفر في الجتماعهم معنى



 عن الحسن أبي مهاجر عن شعبةأخبرنا  :قال داود أبو حدثناقال:  غيالن بن محمود حدثنا :-رحمه هللا-قال 
 بالل ومعه سفر في كان - عليه وسلمصلى هللا- هللا رسول أن -رضي هللا عنه- ذر أبي عن وهب بن زيد
 :قال «الظهر في أبرد» :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال يقيم أن أراد ثم «أبرد» :فقال يقيم أن فأراد
 جهنم فيح من الحر شدة إن» :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال فصلى أقام ثم التلول فيء رأينا حتى

 .صحيح حسن حديث هذا «الصالة عن فأبردوا
 "الحر شدة في الظهر تأخير في جاء ما :باب": -تعالى رحمه هللا-يقول اإلمام الترمذي 

 وهو الكثير األصل في صالة الظهر أن السنة في تعجيلها على ما مضى في الباب السابق هذا هو األصل
 في جاء ما :باب"الباب  ي هذاك إذا اشتد الحر كما فالغالب من أحواله عليه الصالة والسالم يستثنى من ذل

 وأبي المسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن الليث حدثناقال:  قتيبة حدثنا قال الحر شدة في الظهر تأخير
 فأبردوا الحر اشتد إذا» :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن سلمة
معناه أخروا الصالة عن أول  «إذا اشتد الحر فأبردوا»ذا أبردنا إ" «جهنم فيح من الحر شدة فإن ،الصالة عن

رنا صالة  الظهر ساعتين مثالا هل وقتها إلى يبرد الوقت يقال أبرد إذا دخل في البرد لكن إذا اشتد الحر وأخ 
وهل صالة العصر  ؟هل يخف الحر؟ أو أخرنا ثالث ساعات قبيل خروج وقتها ؟هل يحصل البرد ؟يدخل البرد

ر وقتها؟ الحديث في الصحيحين فهل ينحل اإلشكال في تأخير الصالة إلى آخفي وقت بارد أو حار؟ حار،  تقع
يقال: أبرد أي دخل  «بالصالة» :عند البخاري و  «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصالة» وغيرهما ليس ألحد كالم

إذا أخرنا الصالة  فهل ،وهكذا خل تهامةذا دخل نجد، وأتهم إذا دفي البرد، وأظلم إذا دخل في الظالم، وأنجد إ
فضالا عن  في الصيف ي الوقت البارد؟ الليل ليس بباردد فايعني دخلنا في البر  نكون أبردناإلى آخر وقتها هل 

ليت الحر ل يزول، لكن المراد دفع المشقة الحاصلة على المصلين إذا ُص  كوننا نؤخر الصالة إلى آخر وقتها
لماذا إذا صليت في أول وقتها؟ ألنهم سوف يخرجون إلى الصالة في الشمس، فالحيطان الظهر في أول وقتها، 
خرت الصالة إلى آخر وقتها فإنه يكون للحيطان ظل، وأيضاا باإلمكان أن يكون الخروج ليس لها ظل، لكن إذا أُ 

يخرج إلى  المصلييكون  -على ما سيأتي-تعجيل العصر للصالتين مرة واحدة، إذا أخرت الظهر والسنة 
الصالتين مرة واحدة، فتقل عليه المشقة علماا بأن العلة األولى كافية، وهي أن يكون للحيطان ظل يستظل به من 

إذا اشتد » الشمسيخرج إلى صالة الظهر يتحقق بذلك اإلبراد؛ ألن المشي في الظل إبراد بالنسبة للمشي في 
النار إلى ربها فأذن  اشتكت» ،«شدة الحر من فيح جنهمفإن » والمراد بها الظهر «الحر فأبردوا عن الصالة

من ذلك النفس، وأشد ما يوجد من فأشد ما تجدون من الحر هو  نفس في الصيف ونفس في الشتاء لها بنفسين
ارها وتنفسها، ومنه يعني من سعة انتش «فإن شدة الحر من فيح جهنم» نفس الشتاء «البرد هو من ذلك النفس

ذا اشتد استعارها مع وجود النفس التي متس مكان أفيح أي ع، وهذه كناية عن شدة استعارها في هذا الوقت، وا 
 تتنفس فيه، ل شك أن األثر يصل إلى األرض فيتأذى بذلك أهلها.

 أبي سعيد عند البخاري، وأبي ذر عند البخاري ومسلم "ذر وأبي سعيد أبي عن الباب وفي": -رحمه هللا-قال 
ند أحمد في المسند ع "أبيه عن" عند أحمد "صفوان بن والقاسم والمغيرة" خاري وابن ماجهعند الب "عمر وابن"

 .عند النسائي "وأنس" عند البزار "عباس وابن" عند النسائي "موسى وأبي" وعند الطبراني



نها ومالمقصود أنه جاء األمر باإلبراد في أحاديث كثيرة مروية عن عدد من الصحابة، منها ما في الصحيحين 
 ما هو خارج الصحيحين.

رواه البزار وأبو " يصح وال هذا في -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن عمر عن وروي ": -رحمه هللا-قال 
 وضع األحاديث.و شديد الضعف، بل نسب إلى الوضع إلى وفي إسناده محمد بن الحسن بن زبالة، وه يعلى،

إلى الترمذي: البخاري ومسلم  أخرجه الجماعة، إضافةو  "صحيح حسن حديث هريرة أبي حديثقال أبو عيسى: "
يعني الحديث " الحر شدة في الظهر صالة تأخير العلم أهل من قوم اختار وقد" وأبو داود والنسائي وابن ماجه

، الحر شدة في الظهر صالة تأخير العلم أهل من قوم اختار"صحيح وصريح في األمر باإلبراد، والترمذي يقول: 
ل فالعبرة  اإلشارة إلى أقوال أهل العلم ايا جامع الترمذي التي يمتاز بها عن كثير من كتب السنةيعني من مز  وا 

 .-عليه الصالة والسالم-والمعول على أمره 
سح وأحمد المبارك ابن قول وهو" قال:  إنما :-رحمه هللا- الشافعي قالو" وهو قول أبي حنيفة أيضاا  "قاوا 
 قومه مسجد في يصلي والذي وحده المصلي فأما ،البعد من أهله ينتاب مسجدا   نكا إذا الظهر بصالة اإلبراد
 ."الحر شدة في الصالة يؤخر ال أن له أحب فالذي

أو أن  بمن تتحقق فيه العلة وهي المشقة هل تختص لة الرخص، الرخص عند وجود المشقةهذه المسألة مسأ
المسجد، وفي ليلة مطيرة جمع الناس الصالة بين ت؟ لو افترضنا أن شخصاا يسكن الرخصة إذا نزلت عم  

المغرب والعشاء، هذا الذي يسكن غرفته في المسجد، ول يتضرر بالخروج إلى الصالة، نقول: اجمع مع الناس 
ل انتظر؟ نعم  ؟وا 

ل لم تنتظم األمور؛ ألن الناس يتفاوتون  عمت، ول يقتصر فيها من يشق عليهنقول: إن الرخصة إذا نزلت  في وا 
تقدير هذه المشقة، وذلك تابع لهتمامهم وحرصهم على أمور دينهم من عدمه من جهة، وتابع أيضاا على قوة 

ذمته ولو الحريص على إبراء وة من جهة أخرى، فالناس يتفاوتون، تحمل أجسامهم مع عدمه مع عدم هذه الق
ن لم يحتملها غيرهيقدم الصالة في وقتها على هذه المشقة التي يحتملها و  كان عليه خطر ، الناس يتفاوتون في ا 

تقدير هذه األمور، فمن الناس من هو حريص على إبراء ذمته فال يجمع مهما كانت المشقة، ومن الناس من 
يتذرع بأدنى شيء، إذا رأى الغيم قال: اجمعوا، احتمال أن ينزل المطر في وقت صالة العشاء، يعني قبل وجود 

ول الثاني، المنظور إليه أوساط الناس، سواءا كان  ور إليه في هذه المسألة ل األولنظالسبب، فهم يتفاوتون، والم
 في اهتمامهم بأمر دينهم أو تحملهم تبعاا لقوة أجسادهم وضعفها، فالمنظور إليه الوسط.

سيارات هذه المشقة الالحقة بسبب شدة حرارة الشمس قد يقول قائل: إنها اآلن ل داعي لها، البيوت مكيفة وال
ن كان  مكيفة والمكاتب في العمل مكيفة والمساجد مكيفة، ما له مبرر هذا، لكن ليس المنظور له المترف، وا 
الترف صار صفة عامة بل غالبة لجل الناس، والترف جميع ما ورد فيه من النصوص جاءت على سبيل الذم 

 يعود نفسه على شيء من المشقة. نله، فينبغي لإلنسان أ
إذا لم يجد السيارة في يوم من األيام عند الباب يمكن ما يصلي في المسجد؛ ألنه عود نفسه على  هذا المترف
، وانظر إلى حالك وحال نظرائك يء من المشقة فإن النعم ل تدومفعليه أن يعود نفسه على شهذا الترف، 

ل يستطيع، وكانوا ينامون، لكن  ل الكهرباء، يستطيع أحد أن ينام في هذه األيام بدون كهرباء؟وأقرانك إذا تعط  



د نفسه للظروف الطارئة؛ ألن النعم ل فعلى اإلنسان أن يعو    ،لما تعودوا على هذا الترف صاروا ل يستطيعون 
تدوم، وبعضهم يبالغ في استعمال هذه اآللت المريحة يبالغ فيه حتى تنقلب إلى الضد، إلى أن تكون ضارة، 

حتى في المساجد فيمرض بعض الناس بسببها، يعني المسألة مسألة تخفيف فتدخل بعض األماكن ووجد هذا 
 لهذا الحر الذي ل يطيقه كثير من الناس، ليس المراد أن يقلب الصيف شتاء، أن يقلب الصيف إلى شتاء.

فقال له: لو جئت يا  -رحمه هللا-قبل عشر سنوات جاء شخص من أبها إلى الشيخ ابن باز وهو في الطائف 
: -رحمه هللا-لى أبها لكانت أفضل من الطائف، نسعر النيران في الظهر، ونلتحف البطاطين، قال الشيخ شيخ إ
وفي مقدورنا أن نجلس هنا في الطائف والطائف  ح إذا خرج الشتاء فكيف نذهب إليهنتأذى من الشتاء نفر  إحنا

ل الحجاز جوه متوسط معتدل يعني ما هو س مثل أقاصي الجنوب وأعالي الجبال مكة فيه حرارة، ولي مثل نجد وا 
برودة شديدة، على أن الحرارة بدأت ترتفع تدريجياا حتى في أبها، أبها اآلن تشغل المكيفات، وكثيراا ما يتحدثون 
عن الحتباس الحراري، وتبحث المسألة على أعلى المستويات إليجاد حلول لما يحصل على ما قالوا سنة 

 إنه حر شديد ل يطاق، وهللا المستعان. يقولون: (م2050)سنة  ،خمسين
نعم مالحظ أنه كل سنة أحر من التي قبلها، ل سيما في المصايف، لكن ل يعني هذا أننا نصل إلى هذا الحد 
في تصديق أعداء هللا، سنة خمسين يقولون: السكنى على األرض ل تطاق، ل بد من إيجاد حلول من اآلن، 

عن شدة البرد في الشتاء الماضي، في الشتاء الماضي حصل برد شديد أشد  وسئل بعض المهتمين باإلعجاز
}َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو  ناس، قلنا: هذا الكالم صحيح وطيبمن العادة، قال: هذا سببه ما كسبت أيدي ال

التي تساهم في دفئها، يقصد استنزاف خيرات األرض  :وبيان ذلك ك يقولوبيان ذل [( سورة الشورى 30)] َعن َكِثيٍر{
هذه عقوبات، لكن بيانه   لما قال: بما كسبت أيدي الناس قلنا: هذا الكالم صحيحاستخراج البترول بكثرة، وهللا

عد، سببه استنزاف خيرات األرض التي تساهم في دفئ األرض، ويقصد بذلك البترول فيما بينه فيما ب ،سيء
ألرض دفئ، لكن إذا كان يدفئ في الشتاء أل يزيد في حرارة الصيف، أو اقى بفي مكانه وتالبتول يترك يقول: 

نقل، أما بما ول يستند ل إلى عقل ول إلى  في الصيف؟ كل هذا كالم ل أصل له ول أساس لهينقلب تبريد 
تأتي هذا كالم رب العالمين، ويعفو عن كثير، ول شك أن آثار الذنوب  بت أيدي الناس فعلى العين والرأسكس

 .بمثل هذا وأشد
ي يأتي إليه أهله من يعن "بعدال من أهله ينتاب مسجدا   كان إذا الظهر بصالة اإلبراد إنما"يقول اإلمام الشافعي: 

بحيث يتأثرون بحرارة الشمس حتى يصاب بعضهم بما يسمى بضربة الشمس أو ما أشبه ذلك، إذا  أماكن بعيدة
ن مسافة قصيرة يخرج من بيته ويدخل المسجد هذا ما يضر، يقول مكان يأتي من بعيد، أما إذا كان يأتي 
 فأما بعدال من أهله ينتاب مسجدا   كان إذا الظهر بصالة اإلبراد إنما"الشافعي: مثل هذا ل يؤخر الصالة، 

يعني لعدم " الحر شدة في الصالة يؤخر ال أن له أحب فالذي قومه مسجد في يصلي والذي وحده المصلي
نزلت للجميع، ولو كان  هل العلم على أن الرخصة إذا نزلتدم تأذيه بالحر في الطريق، لكن عامة أ المشقة ولع

 بعضهم ل يتأذى بها، فإذا أخر الناس الصالة أخر معهم ولو كنت ساكناا في المسجد.
 ...."الظهر تأخير إلى ذهب من ومعنىقال أبو عيسى: "



 ال أن له أحب فالذي"ول يحضر من بعد  "قومه مسجد في لييص والذي"يعني منفرداا  "وحده المصلي فأما"
 ومعنىقال أبو عيسى: "، -رحمه هللا-يعني لعدم المشقة هذا كالم اإلمام الشافعي  "الحر شدة في الصالة يؤخر
صلى -لماذا؟ لموافقته ما جاء عن النبي  "باإلتباع وأشبه أولى هو الحر شدة في الظهر تأخير إلى ذهب من

الشافعي نفسه معروف  -رحمه هللا-ومن غير استفصال، ومذهب الشافعي  من غير تفصيل -يه وسلمهللا عل
-لم يستفصل النبي  "نزل منزلة العموم في المقالترك الستفصال في مجال الحتمال يُ " :عنه الجملة المشهورة
د، ما قال هل هو لجميع موجو في الحر ال -عليه الصالة والسالم-ولم يفصل النبي  -عليه الصالة والسالم

عليه الصالة -أو من لم يتضرر به يفعل كذا، أو من تضرر به كذا، لم يقل هذا  الناس أو لبعض الناس
داره  -عليه الصالة والسالم-فالنبي  ،موجود -عليه الصالة والسالم-والحتمال موجود حتى في عهده  -والسالم

ما قال من كانت داره بو بكر له باب من بيته على المسجد، الجدار بجدار المسجد، وله باب على المسجد، وأ
ينزل منزلة "مع وجود الحتمال اإلمام الشافعي يقول:  فليؤخر الصالة هذا ترك لالستفصالبعيدة عن المسجد 
 ، فيعم جميع المصلين، هذا كالم الشافعي نفسه."العموم في المقال

" فإنه يرد عليه بالحديث الناس على والمشقة البعد من ابينت لمن الرخصة أن الشافعي إليه ذهب ما وأما"
 ما خالف على يدل ما ذر أبي حديث في فإن" وعدم الستفصال فيه، وأيضاا يرد عليه بحديث أبي ذر السابق

 ."الشافعي قال
 صلى هللا- النبي فقال ،الظهر بصالة بالل فأذن سفر في -صلى هللا عليه وسلم- النبي مع كنا :ذر أبو قال"

 الوقت ذلك في لإلبراد يكن لم الشافعي إليه ذهب ما على األمر كان فلو «أبرد ثم أبرد بالل يا» :-عليه وسلم
 .البعد من ينتابوا أن يحتاجون  ال وكانوا ،السفر في الجتماعهم معنى

الوقت  برديقول ابن حجر في فتح الباري: "جمهور أهل العلم يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يُ 
معذور في بيته  يعني شخصا المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل" وينكسر الوهج، وخصه بعضهم بالجماعة، فأم

شك أن عموم أو امرأة في بيتها تصلي الظهر، هل األفضل في حقها التعجيل أو التأخير في شدة الحر؟ ل 
لة المنصوصة مفقودة بالنسبة للمنفرد من لعا «فإن شدة الحر من فيح جهنم»، لكن العلة: الخبر يتناول الجميع

روا اتباعاا لألمر النبوي لما يالمون، ل ذكر معذور أو أنثى تصلي في بيتها، ولذا للنظر في هذا مجال، ولو أخ  
 يالمون في مثل هذا.

حديث اإلمام الترمذي يرد على اإلمام الشافعي بحديث أبي ذر، وفي هذا فوائد فاعتراض الترمذي على الشافعي ب
كما ادعاه الشافعية وترجموا له في طبقاتهم، يدل على أنه  لى أن الترمذي ليس بشافعي المذهبأبي ذر يدل ع

أنهم مجتهدون، أصحاب الكتب الستة عدا أبي داود، فإنه من ليس بشافعي المذهب، والمرجح في األئمة كلهم 
ت الحنفية مع أنه أشد مخالفة لهم من غيرهم، أصحاب اإلمام أحمد، وأما من عداهم فالبخاري ترجم له في طبقا

وترجم له في طبقات المالكية وترجم له في طبقات الفقهاء من سائر المذاهب، وكل يدعيه، ول شك أن انتمائه 
إلمام من األئمة شرف لهذا اإلمام، لكن الحاصل والواقع أنه إمام مجتهد في مصاف األئمة األربعة، بل عنايته 

 تكون أبلغ من عنايتهم بها. بصحيح السنة قد



 مهاجر عن شعبةأنبأنا  :قال" الطيالسييعني  "داود أبو حدثناقال:  غيالن بن محمود حدثنا :-رحمه هللا-قال 
 رسول أن ذر أبي عن" الجهني ثقة مخضرم "وهب بن زيد عن" وهذا وثقه اإلمام أحمد وابن معين "الحسن أبي
 أراد ثم «أبرد» :فقال"أن يؤذن  :وفي رواية "يقيم أن فأراد بالل ومعه فرس في كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا
 :-يعني فأبرد أكثر مما ذكر لبالل- قال «الظهر في أبرد» :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال يقيم أن
في  من الرمل ومتى يكون له فيء؟ وهو ما اجتمع من تراب أو رمل كثيبتل  جمع "التلول فيء رأينا حتى"

إنما هو مستوي  ،وقت متأخر من وقت الظهر؛ ألنه ليس بمرتفع، ليس بشاخص مرتفع يكون له فيء واضح
خر عن أول الوقت وعن لكنه فيه ارتفاع؛ ألنه مجتمع بعضه فوق بعض، فإذا كان له فيء ل شك أن الوقت متأ

 والفيء هو الظل "-هللا عليه وسلم صلى- هللا رسول فقال فصلى أقام ثم حتى رأينا فيء التلول،" أوسطه أيضاا 
الكرماني في  «الصالة عن فأبردوا جهنم فيح من الحر شدة إن» :-صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا "

عليه الصالة -معه  ،شرح البخاري وهو شافعي المذهب يرد على الترمذي، الترمذي يقول: هم مجتمعون 
تدل اإلمام ا إلى موضع الصالة من أماكن بعيدة، على هذا اسفي مكان واحد ل يحتاج أن ينتابو  -والسالم

للتخفيف  الكثير تفرقهم في أطراف المنزل ، لكن الكرماني يقول: العادة في العسكرالترمذي بحديث أبي ذر
بل يتفرقون، للتخفيف يعني تخفيف الضغط على  يجتمعون ويتضايقون في مكان واحد يعني ما ،وطلب الرعي

ولو لم يكن تعب جسدي،  ،ن كثرة الناس في مكان واحد ل شك أن فيه شيء من المشقة والتعبمكان واحد؛ أل
سلم اجتماعهم في تلك الحالة، فال نُ  يالرعلكن اإلنسان إذا أبعد الناس أحس بشيء من الراحة، للتخفيف وطلب 

هم خباء يجتمعون فيه، يقول ابن حجر: وأيضاا لم تجر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم، يعني ما يضرب ل
يمشون فيه، فليس في الحديث ما ك ٌن فيقال: هم مجتمعون، بل كانوا يتفرقون في ظالل الشجر، وليس هناك 

، يناقشون الترمذي في استدلله بحديث أبي ذر على ضعف ما ذهب إليه الشافعي، ول يخالف ما قاله الترمذي
ن إلى أن يجتمع، يعني يعادلون الجيش إذا كان كبير يحتاجو شك أن ما قاله الكرماني وابن حجر ظاهر، يعني 

تحت األشجار، وتبعاا إلبلهم ومواشيهم في تتبع الرعي،  ويتفرقون تبعاا للبحث عن الظالل من األحياء، حي
وأيضاا للتنفيس؛ ألن الجتماع اجتماع العدد الكبير في مكان واحد ل شك أنه يوجد شيئاا من المشقة، فكالمهم 

 ر.ظاه
لعدم الستفصال وعدم التفصيل، وسواء كانوا ينتابونه من قرب أو من   على عمومهلكن يبقى أن الحديث باق  

 بعد فالمشقة حاصلة لبعضهم فتنزل الرخصة لجميعهم كما هو مقرر عند أهل العلم.
 .وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود "صحيح حسن حديث هذا قال أبو عيسى:"

الجمعة هي في وقت الظهر في شدة الحر، فهل  معة؟الظهر في شدة الحر فماذا عن الجُ  هذا بالنسبة لصالة
نقول: يبرد بالجمعة كما يبرد بالظهر؟ أو نقول: إن الناس مأمورون بالتبكير لصالة الجمعة؟ فيعانون بالتعجيل 

مورون، وجاء الحث على التبكير، مروا أن يأتوا في الساعة األولى أو الثانية أو الثالثة هم مأل بالتأخير، إذا أُ 
على  هذا الفضل يلغى في الصيف؟ أو هو باق   ى غير ذلك، هل يلغى هذا في الصيف؟إل «ر وابتكرمن بك  »

ذا كان استحباب التبكير باقياا في جميع العام فإنه ل يستحب تأخير الجمعة  عمومه في جميع أيام العام، وا 
الصالة، يعني نحن نعين بالتأخير الناس الذين لم يبكروا إلى الجمعة، للمشقة على الموجودين الذين ينتظرون 



ل تبكروا إلى الجمعة، اجلسوا في بيوتكم يعني باإلبراد كأننا نقول: ل تبكروا،  تحضرون  هم في بيوتهم، نقول: ل
ختلف في ذلك قاله سفيان، وا تد الحر فال يبرد بالجمعةعربي: فرع إذا اشالحتى يبرد الجو، ولذا قال ابن 

والناس ينتابونها من بعد، فيخفف  ،نا؛ ألن الناس يبكرون إلى الجمعةأصحاب الشافعي والصحيح عندي مذهب
 ،عنهم باإلسراع بها، قد يقول قائل: هؤلء الذين بكروا إلى الجمعة جلسوا في المسجد والمسجد مظلل مسقوف

لزوال يقال لهم: تأخروا، فالذين في المسجد في ظل ل إلى مجيء وقت شدة الحر الذي هو ا تأخروا وهؤلء الذين
 دوا.بر  يتضررون بحر الشمس، والذين في بيوتهم عليهم أن يتأخروا حتى يُ 

ن دخل تخفيفها في حديث الباب إل أن المشقة الالحقة بمن حضر إلى صالة  لكن المشقة في مثل هذا وا 
الجمعة متأخراا في وقت شدة الحر، والشارع ل يراعي طرف الجمعة مبكراا أشد من المشقة الالحقة بمن جاء إلى 

على حساب طرف، ل يمكن أن يراعي الشارع الذين تأخروا على حساب الذين تقدموا، وقد جاءوا بأمر من 
حساب األغنياء، ولذا جاء في نصوص كثيرة مراعاة  الشارع، كما أنه في الزكاة ل يراعي مصالح الفقراء على

ياك وكرائم أموالهم»ء، أحوال األغنيا ليعان أولئك  ، بل تصلى في أول وقتها؛معة ل تؤخر عن وقتهافالجُ  «وا 
الذين امتثلوا وجاءوا مبادرين مبكرين إلى الجمعة، ول يؤخرون من أجل الذين تأخروا وخالفوا هذا األمر، وهذا 

 الحث على التبكير.
 نقف على هذا؟

 


